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22-06-2021

R-C
Curator

mr. B.R.M. de Bruijn
mr C.W.M. Slegers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Totaal Neutraal B.V.

14-07-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Totaal Neutraal
B.V., statutair gevestigd te Stramproy en kantoorhoudende te (6004 HT) W eert
aan de Graafschap Hornelaan no. 116B, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 77801849.

14-07-2021
1

Activiteiten onderneming
Naar opgaaf uit het handelsregister:
Het adviseren, verkopen en installeren van zonnepanelen, infrarood panelen,
w armtepompen, licht-emitterende diode (LED) producten, accusystemen en
doorstroomboilers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 25.287,00

€ 722.634,00

2020
2021

€ 534.642,00

Toelichting financiële gegevens

14-07-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Totaal Neutraal B.V. is opgericht per 7 april 2020.

14-07-2021
1

De financiële gegevens over 2021 zijn afkomstig uit de interne balans. Over
2020 zijn (nog) geen financiële gegevens ontvangen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

14-07-2021
1

Toelichting
Er w aren 10 w erknemers betrokken, w aarvan enkelen zich nog binnen de
proeftijd bevonden.

Boedelsaldo
€ 0,00

14-07-2021
1

€ 13.439,78

21-10-2021
2

€ 15.305,59

20-01-2022
3

€ 18,89

21-07-2022
4

Verslagperiode
van
22-6-2021

14-07-2021
1

t/m
11-7-2021
van
12-7-2021

21-10-2021
2

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

20-01-2022
3

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022
t/m
30-6-2022

Bestede uren

21-07-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

64 uur 5 min

2

49 uur 30 min

3

7 uur 50 min

4

13 uur 40 min

totaal

135 uur 5 min

Toelichting bestede uren
De uren hebben betrekking op een eerste inventarisatie van het faillissement,
w aaronder tevens diverse gesprekken, telefonische contacten en
mailcorrespondentie met de bestuurder. Het is moeizaam gebleken om de
gevraagde inlichtingen / medew erking van de betrokken bestuurder te
verkrijgen.

14-07-2021
1

Verslag 2:
De afgelopen verslagperiode is de verkoop van de (beperkte) bedrijfsmiddelen
en voorraadgoederen afgew ikkeld. Tevens zijn de eigendomsgoederen van
derden afgew ikkeld / gerevindiceerd. Voorts heeft er een eerste onderzoek in
de administratie plaatsgevonden en zijn er dienaangaande diverse
vraagpunten en/of standpunten aan de betrokken bestuurder voorgelegd.

21-10-2021
2

Verslag 3:
De afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en
tevens is er een minnelijke regeling getroffen ter zake van de afw ikkeling van
een leaseauto.

20-01-2022
3

Bestede uren in verslagperiode 13 uur en 40 minuten

21-07-2022
4

Verslag 4:
Zie hierna.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de vennootschap Q
Solar Nederland Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van
voornoemde vennootschap is de heer Perry Andreas Maria Fermont.

14-07-2021
1

1.2 Lopende procedures
Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig w aarin gefailleerde
betrokken is.

1.3 Verzekeringen

14-07-2021
1

1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement beschikte Totaal Neutraal B.V. over de benodigde
verzekeringen, zo blijkt uit een opgaaf van de betrokken
verzekeringstussenpersoon.

14-07-2021
1

Verslag 2:
De betrokken verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd.

21-10-2021
2

Uit hoofde van een ziekteverzuimverzekering is een uitkering ontvangen ad €
2.528,-.

1.4 Huur
Gefailleerde huurde de bedrijfslocatie aan de Graafschap Hornelaan te W eert.
De huur is inmiddels opgezegd en de curator is in overleg met de verhuurder
over een mogelijke voortijdige afw ikkeling van deze huurovereenkomst.

14-07-2021
1

Verslag 2:
De huurovereenkomst is in overleg met de verhuurder beëindigd tegen 1
augustus 2021. Daarbij heeft de verhuurder tevens de (na de afw ikkeling van
de eigendomsgoederen van derden) resterende bedrijfsmiddelen en
voorraadgoederen overgenomen.

21-10-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de betrokken DGA is het faillissement te w ijten aan het
volgende:
Totaal Neutraal B.V. is opgericht in april 2020 en daarmee na het uitbreken van
de Covid-pandemie. Daar de opdrachtgevers / klanten van Totaal Neutraal B.V.
grotendeels bestonden uit particulieren, is de omzet over 2020
achtergebleven. Dit omdat de particuliere klanten vanw ege de pandemie
terughoudend zijn gew eest met het doen van grote investeringen / uitgaven.
Vanaf 2021 zou de omzet in lijn komen met de verw achtingen. Met leveranciers
zouden betalingsafspraken zijn gemaakt, die uiteindelijk niet nagekomen
konden w orden. Uiteindelijk heeft een tw eetal leveranciers het faillissement
van Totaal Neutraal B.V. aangevraagd.

14-07-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

14-07-2021
1

Toelichting
Er w aren 10 w erknemers betrokken, w aaronder een aantal zich binnen de
proeftijd bevond.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

14-07-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-6-2021

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzeggen van de arbeidsovereenkomsten. Telefonisch contact en
mailcorrespondentie diverse w erknemers. Telefonisch contact en
mailcorrespondentie UW V.

14-07-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.

14-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

14-07-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie van gefailleerde bevindt zich een zeer beperkt actief,
bestaande uit een beperkt aantal bedrijfsmiddelen en een beperkt aantal
voorraadgoederen. Deze goederen zijn middels een bureautaxatie getaxeerd,
mede omdat de betrokken bestuurder aanvang faillissement te kennen heeft
gegeven een doorstart te ambiëren. Een doorstart is uiteindelijk niet mogelijk
gebleken en een alternatieve afw ikkeling van de activa w ordt thans
onderzocht.

14-07-2021
1

Verslag 2:
De verhuurder heeft de (na de afw ikkeling van de eigendomsgoederen van
derden) resterende bedrijfsmiddelen en voorraadgoederen overgenomen
tegen een koopsom ad € 3.500,- te vermeerderen met BTW .

21-10-2021
2

Deze goederen w aren niet in zekerheid verstrekt.
De taxatiew aarde van de betrokken goederen is aanvankelijk bepaald op €
5.000,-, echter is eerst na de taxatie gebleken dat een groot deel van de
getaxeerde goederen geen eigendom van gefailleerde bleek te zijn. De
koopsom voor de uiteindelijk verkochte goederen betreft ruimschoots de
liquidatiew aarde ervan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
-

14-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Intakegesprek met de betrokken DGA. Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen
en voorraadgoederen. Afstemming met de taxateur. Bestudering
taxatierapporten. Correspondentie met de bestuurder.

14-07-2021
1

Verslag 2:
Diverse bedrijfsbezoeken in verband met de afw ikkeling van de
bedrijfsmiddelen en voorraadgoederen. Diverse besprekingen en telefonische
contacten met de verhuurder / koper. Afstemming met de taxateur in verband
met de uiteindelijk te verkopen bedrijfsmiddelen / eigendommen en de w aarde
/ koopprijs ter zake.

21-10-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de bedrijfslocatie van gefailleerde bevindt zich een zeer beperkt actief,
bestaande uit een beperkt aantal bedrijfsmiddelen en een beperkt aantal
voorraadgoederen. Deze goederen zijn middels een bureautaxatie getaxeerd,
mede omdat de betrokken bestuurder aanvang faillissement te kennen heeft
gegeven een doorstart te ambiëren. Een doorstart is uiteindelijk niet mogelijk
gebleken en een alternatieve afw ikkeling van de activa w ordt thans
onderzocht.

14-07-2021
1

Verslag 2:
Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen. De voorraadgoederen zijn onderdeel van
de beschreven transactie.

21-10-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Intakegesprek met de betrokken DGA. Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen
en voorraadgoederen. Afstemming met de taxateur. Bestudering
taxatierapporten.

14-07-2021
1

Verslag 2:
Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen. De betrokken w erkzaamheden zijn
onderdeel van de beschreven w erkzaamheden.

21-10-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor dit moment is er niet van andere activa gebleken dan van de hiervoor
besproken activa.

14-07-2021
1

Verslag 2:
Banksaldo (na stornering): € 5.120,-;
Boedelvergoeding afw ikkeling heftruck: € 1.210,-;
Restituties: omstreeks € 700,-;
Uitkering ziekteverzuimverzekering: € 2.528,-.

21-10-2021
2

Verslag 3:
Boedelvergoeding leasemaatschappij: € 1.500,-.

20-01-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Intakegesprek met de betrokken DGA.

14-07-2021
1

Verslag 2:
Afw ikkelen / monitoren betaling diverse activa.

21-10-2021
2

Verslag 3:
Telefonisch contact en mailcorrespondentie met de (advocaat van de)
leasemaatschappij.

20-01-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de debiteurenadministratie van gefailleerde blijkt van een openstaand
debiteurensaldo ad € 105.000,-. De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven.
Een aantal debiteuren heeft reeds gereageerd en blijkt reeds betaald te
hebben.

14-07-2021
1

Verslag 2:
De aangereikte debiteurenadministratie blijkt niet juist te zijn. Het is voor de
curator onmogelijk om op basis van deze administratie inzicht te krijgen in de
posities.

21-10-2021
2

Gebleken is w el dat de als openstaand geadministreerde debiteuren met een
totaalvordering ad ruim € 105.000,-, onder vermelding van andere
factuurnummers, aan de betalingsverplichtingen hebben voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse mailcorrespondentie en (telefonische) gesprekken met de betrokken
bestuurder. Inventariseren van de debiteuren en onderliggende facturen.
Correspondentie met de debiteuren.

14-07-2021
1

Verslag 2:
Nader onderzoek in de debiteurenadministratie, inclusief het voorleggen van
(onbeantw oorde) vragen ter zake aan de betrokken bestuurder.

21-10-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

14-07-2021
1

Zover bekend is de vennootschap niet betrokken bij een (bancaire)
financiering. W el is er een financiering betrokken bij SAB Investments B.V. ad €
30.000,-, w aarvoor geen zekerheden zijn verstrekt.

5.2 Leasecontracten
Een drietal bedrijfsbussen en een tw eetal personenauto’s w erd geleased.
Daarnaast zouden een koffieautomaat, een kopieermachine en een heftruck
geleased w orden.

14-07-2021
1

Verslag 2:
De lease-goederen zijn inmiddels gerevindiceerd.

21-10-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

14-07-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

14-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers heeft een eigendomsrecht geclaimd. Deze posities
zullen nog nader w orden uitgezocht en afgew ikkeld.

14-07-2021
1

Verslag 2:
De rechtsgeldig gebleken eigendomsgoederen van derden zijn inmiddels
gerevindiceerd.

21-10-2021
2

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

14-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
(nog) niet geclaimd.

14-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

14-07-2021
1

-

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Intakegesprek met de betrokken DGA. Inventariseren van de eigendommen
derden.

14-07-2021
1

Verslag 2:
Afw ikkelen van de eigendomsgoederen van derden.

21-10-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten zijn niet tijdelijk voortgezet. Per datum faillissement w as
er geen projectvoorraad aanw ezig en daarnaast bleek de betrokken
bestuurder niet (tijdig) in staat om de aanstaande projecten inzichtelijk te
maken.

14-07-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Ondanks dat de bestuurder aanvang faillissement te kennen gaf dat hij een
doorstart ambieerde, is deze er uiteindelijk niet gekomen. De bestuurder heeft
uiteindelijk aan de curator te kennen gegeven van een doorstart af te zien.

14-07-2021
1

Een doorstart in relatie tot een derde is niet mogelijk gebleken daar de
betrokken bestuurder de daarvoor benodigde informatie niet (tijdig) inzichtelijk
heeft kunnen maken. De administratie van Totaal Neutraal B.V. w as dusdanig
dat het voor de curator onmogelijk w as om deze informatie zelf te vergaren.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals te doen gebruikelijk zal dit w orden onderzocht door de curator.

7.2 Depot jaarrekeningen

14-07-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap is eerst op 7 april 2020 opgericht en de jaarstukken over
2020 w aren per datum faillissement nog niet depotplichtig.

14-07-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zoals te doen gebruikelijk zal dit w orden onderzocht door de curator.

14-07-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

14-07-2021
1

Zoals te doen gebruikelijk zal dit w orden onderzocht door de curator.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk zal dit w orden onderzocht door de curator.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

14-07-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Quick scan balans en grootboekadministratie 2021.

14-07-2021
1

Verslag 2:
Er is geen volledige administratie aangereikt en de w el aangereikte
administratie is niet bijgew erkt en de (debiteuren)administratie geeft geen blijk
van de (juiste) rechten en plichten van de vennootschap.

21-10-2021
2

De curator heeft inmiddels uit hoofde van de uit de beperkte administratie
blijkende posities diverse vraagpunten en standpunten voorgelegd aan de
betrokken bestuurder.
De curator heeft daarnaast naar aanleiding van de door derden aangereikte
informatie vragen gesteld aan de betrokken bestuurder.
De betrokken bestuurder geeft niet thuis voor w at betreft de sommatie tot het
aanreiken van een volledige en actuele administratie en ook niet voor w at
betreft de beantw oording van de vragen blijkende uit de w el aangereikte
gedeeltelijke administratie. Idem geldt voor de overige standpunten /
vraagpunten w elke de curator aan de bestuurder heeft voorgelegd.
De komende verslagperiode zal de curator nader standpunt bepalen ter zake
van de gebleken situatie en posities.
Verslag 3:
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de curator zal de komende
periode ter zake standpunt bepalen en hieraan verder gevolg geven.

20-01-2022
3

Verslag 4:
In het faillissement is er aanleiding om de bestuurder aansprakelijk te
houden op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

21-07-2022
4

Uit een tw eetal verhaal rapportages blijkt echter dat de bestuurder niet over
enig vermogen / verhaal beschikt. Zo zijn er meerdere executoriale beslagen
gelegd op de (onverdeelde helft van de) w oning van de bestuurder, w aarbij
de w oning, gelet op hypothecaire voorbelasting geen overw aarde kent.
Van andere vermogensbestanddelen of verhaalsobjecten is daarnaast niet
gebleken.
Een en ander maakt dat het treffen van rechtsmaatregelen niet opportuun is.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-07-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 96.943,00

14-07-2021
1

€ 121.541,00

21-07-2022
4

Toelichting
Voor dit moment aangemeld: € 121.541,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

14-07-2021
1

Nog geen vordering aangemeld.

€ 32.607,00

21-07-2022
4

Toelichting
Voor dit moment aangemeld: € 32.607,-.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

14-07-2021
1

Nog geen vordering aangemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

14-07-2021
1

42

21-07-2022
4

Toelichting
Voor dit moment aangemeld: 42

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 206.344,00

14-07-2021
1

€ 320.738,00

21-07-2022
4

Toelichting
Voor dit moment aangemeld: € 320.738,-.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-07-2021
1

Opheffing bij gebrek aan baten.

21-07-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

14-07-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkelen beperkte activa;
Afw ikkelen huur- / lease- en andere eigendomsgoederen;
nadere inventarisatie debiteurenposities;
nadere inventarisatie schuldenlast;
rechtmatigheidsonderzoek.

nadere inventarisatie schuldenlast;
rechtmatigheidsonderzoek.

standpuntbepaling m.b.t. de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

Afw ikkelen faillissement.

14-07-2021
1

21-10-2021
2

20-01-2022
3

21-07-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-07-2021
1

Het faillissement zal aansluitend aan dit verslag voor afw ikkeling w orden
voorbereid.

21-07-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris.

14-07-2021
1

Verslag 3:
Correspondentie rechter-commissaris, (financiële) verslaglegging.

20-01-2022
3

Verslag 1, 2, 3 en 4:
Correspondentie rechter-commissaris, (financiële) verslaglegging.

21-07-2022
4

Indiening volgend verslag is niet aan de orde. Dit vierde verslag betreft
tevens het tekstueel eindverslag.

Bijlagen
Bijlagen

